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  م19/4/2016 الثالثاء: التاريخ
  
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 يسرائيلوترفض المصطلح اإل قصىاليونسكو تقرر استخدام مصطلح المسجد األ. 

 خضير أبو ية تدين القاتل الرئيس للشهيدسرائيلالمحكمة المركزية اإل. 

 الصحفية المقدسية الدويك ترفض الحبس المنزلي والمحكمة تمدد اعتقالها. 

 إصابة شاب بشظايا قنبلة صوتية في عينه ببلدة سلوان. 

 قوات االحتالل تعتقل ثالثة أطفال مقدسيين. 

 "قصىقبالة األ" ذبح قرابين الفصح"تنفذ تدريبات " منظمات الهيكل. 

 االحتالل يعتقل طفلين بعد إصابة أحدهما بالرصاص شمال القدس. 

 قوات االحتالل تعتقل مواطنين من البلدة القديمة بالقدس. 

 قوات االحتالل تصيب فتى بعيار ناري وتعتقله: القدس. 

  لة في القدسيا في احتراق حافإسرائيل 21إصابة. 

  أطفال من القدس القديمة بزعم االعتداء على مستوطن 3اعتقال. 

  قصىاأل"االحتالل ينسب تهما لمجموعة من المرابطين في". 

  مساء اليوم قصىقبالة األ" الفصح"تعلن ذبح قرابين " الهيكل"منظمات. 

 حكومة نتنياهو تستغل الصمت الدولي لتصعيد سرقتها لألرض: الخارجية. 

 محكمة االحتالل ُتمدد اعتقال طفل مقدسي قاصر. 

 إصابة عشرات الطلبة بغاز االحتالل في القدس. 

 قصىتجدد اقتحامات المستوطنين للمسجد األ.  
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  يسرائيلوترفض المصطلح اإل قصىاليونسكو تقرر استخدام مصطلح المسجد األ
استخدام مصطلح ) اليونسكو(والعلم والثقافة قررت منظمة األمم المتحدة للتربية  -وفا 2016-4-18رام اهللا 

 17دول، وامتناع  6دولة، ومعارضة  33، بأغلبية "جبل الهيكل"ي سرائيلورفضت المصطلح اإل قصىالمسجد األ
  .دولة

دوبية وتعقيبا على القرار، قال أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني إن من
  ، إصدار اليونسكو للقرار لصالح دولة فلسطين، بعد أن بذلت جهداً أمس اإلثنين يومين في اليونسكو أكدت فلسط
  .الستصدار هذا القرار، بالتشارك مع األردن الشقيق كبيراً 

في كافة المحافل خاصة بما  وأشاد السوداني بجهود المندوبية الفلسطينية ودولة األردن، الذين يساندوننا دائماً 
  .يخص القدس والمقدسيين، وهذا تأكيد على أحقية شعبنا بالمدينة المقدسة

تضرب بعرض  إسرائيلعلى ورق، خاصة أن  وأضاف أن هذه القرارات إذا لم تجد مساحة للتنفيذ ستبقى حبراً 
ها ومسجدها المبارك، وعدم اهتمامهم الحائط كافة القرارات األممية، وتمعن في استباحتها للمدينة المقدسة وأهل
  .ألي قرارات تخرج أو اتفاقيات تقر بخصوص شعبنا ومدينة القدس المحتلة

بكافة القرارات، وإلزامها بعدم تغيير األوضاع على األرض في القدس وفلسطين  إسرائيلوشدد على ضرورة إلزام 
ة منها بتثبيت التقسيم الزماني والمكاني للقدس، بشكل عام، خاصة أنها تمعن بتهويد المدينة المقدسة في محاول

  .بأدواتها اإلرهابية المختلفة
  .بتطبيق كافة القرارات األممية إسرائيلية واألمم المتحدة، للعمل بجهد إللزام سالمودعا كافة الدول العربية واإل

  
  خضير أبو ية تدين القاتل الرئيس للشهيدسرائيلالمحكمة المركزية اإل

ية، اليوم الثالثاء، قرارها بإدانة القاتل الرئيس في سرائيلأصدرت المحكمة المركزية اإل -وفا 2016-4-19القدس 
 .من قرية شعفاط قبل عام وأشهر) عاماً  17(خضير  أبو قضية خطف وحرق الشهيد الطفل محمد

دانة القاتل يوسف بن دافيد وقال محامي عائلة الشهيد مهند جبارة إن محكمة االحتالل المركزية أصدرت قرارها بإ
  .جلسة محاكمة خالل عام وتسعة أشهر 35بتهمة القتل المتعمد بعد مرور أكثر من 

وشدد على ان المحكمة قبلت االدعاءات بأن القاتل كان يتهرب من المحاكمة ويراوغ بإدعاء الجنون للتهرب من 
من االدانة فشلت والتي شملت تقديم تقارير تدعي  كافة محاوالت المتهم وطاقم محاميه لتخليصه:" دانة، مضيفاً اإل

  ."معاناته من مشاكل نفسية وجمعيها تم نفيها وتكذيبها
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ان المحكمة قررت عقد جلسة في الثالث من شهر آيار المقبل للنطق بالحكم على المتهم، متوقعاً  إلىولفت 
ضافية للمتهم كونه إسنطالب بسنوات سجن "صدار حكم بالسجن المؤبد كالمتهمين القاصرين المشاركين بالجريمة ا

خضير  أبو خضير وأدين بمحاولة خطف طفل من عائلة زلوم قبل جريمة أبو قتل وحرق وخطف الشهيد الطفل محمد
  ".بيوم واحد

هالي المتهمين المستوطنين كما يفعل االحتالل ويهدم منازل أوطالبت العائلة بإصدار قرارات تقضي بهدم منازل 
  .المقدسيين الذين يتهمهم بتنفيذ عملياتالشهداء 

إن جريمة المستوطنين الذين أصفهم بالنازيين الجدد احرجت االحتالل لذلك " :خضير أبو وقال والد الشهيد حسين
ذ نطالب بهدم إدانة والسجن المؤبد دانة، نحن ال نكتفي باإلال اإلإمامها أوضعت محكمته في مأزق فلم تجد 

  ."حتالل منازلنامنازلهم كما يهدم اال
  

  الصحفية المقدسية الدويك ترفض الحبس المنزلي والمحكمة تمدد اعتقالها
، اعتقال اإلثنينية غربي القدس المحتلة، مساء أمس سرائيلمددت محكمة الصلح اإل -وفا 2016-4-19القدس 

  .حتى العشرين من شهر نيسان الجاري) عاماً  24(الصحفية المقدسية سماح الدويك 
 13قاضي المحكمة اعتقال الصحفية الدويك، بعد رفضها الحبس المنزلي المفتوح، ودفع كفالة مالية بقيمة  ومدد

  .ألف شيقل
  .يذكر أن االحتالل اعتقل الصحفية الدويك قبل تسعة أيام، بزعم التحريض عبر وسائل التواصل االجتماعي

  
  إصابة شاب بشظايا قنبلة صوتية في عينه ببلدة سلوان

أصيب الشاب سفيان األطرش من حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس، اليوم  -وفا 2016-4-19 القدس
  .الثالثاء، بعينه بعد إلقاء جنود االحتالل قنبلة صوتية حارقة باتجاهه أثناء قيامه بعمله في المنطقة

ازية على الطلبة والسكان في شارع وأطلقت قوات االحتالل، لليوم الثاني على التوالي، عشرات القنابل الصوتية والغ
  .المدارس في الحي، بزعم إلقاء حجارة على قوات االحتالل

  
  قوات االحتالل تعتقل ثالثة أطفال مقدسيين

ي، ليلة امس، ثالثة أطفال مقدسيين، لم تعرف سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل - وفا 2016-4-19القدس 
  .بالحجارة، قرب حي شعفاط وسط القدس هوياتهم بعد، بزعم رشقهم القطار الخفيف
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  قصىقبالة األ" ذبح قرابين الفصح"تنفذ تدريبات " منظمات الهيكل"

الليلة الماضية، تدريبات افتراضية على ذبح   "الهيكل المزعوم" نفذت منظمات -وفا 2016-4-18القدس 
المبارك،  قصىالقديمة والمسجد األالطور الُمطل على القدس /في سفح حي جبل الزيتون" الفصح العبري"قرابين 

 .، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة وجنود االحتاللإسرائيلبمشاركة كبار حاخامات اليهود في 

" الهيكل المزعوم"وتضمنت تلك التدريبات هتافات وشعارات تدعو لطرد المسلمين منه، والتسريع بعملية بناء 
في حي جبل الزيتون، ونصبت خلفها الفتة كبيرة تتوسطها " بيت أورت"، وجرت في البؤرة االستيطانية قصىمكان األ 

، وبقربها منصة أخرى تم تخصيصها لعملية التدريب االفتراضي "المذبح"صورة لمجسم الهيكل المزعوم في قلبه 
  .على تقديم القرابين

كجزء مما اّدعوا   دريبات، أن هذه المنظمات أعلنت ظهر يوم أمس، انتهاء استعداداتها لعروض هذه الت إلىيشار 
  ".قصىاستعدادات لبناء هيكلهم على أنقاض األ"أنها 

  
  االحتالل يعتقل طفلين بعد إصابة أحدهما بالرصاص شمال القدس

ي الليلة الماضية، طفلين بعد إصابة أحدهما سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-4-19القدس 
 .ها بلدة الرام شمال القدس المحتلةبالرصاص، خالل المواجهات التي شهدت

، بعد إصابته برصاصة في فخذه، )عاماً  15(وأوضح مراسلنا، أن قوات االحتالل اعتقلت الطفل فؤاد الجعبري 
  .أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة إلىوطفًال آخر، لم يتم التأكد من هويته، واقتادتهما 

رئيسي في البلدة، وشرعت بإطالق وابل من الرصاص الحي والمطاطي وكانت قوات االحتالل داهمت الشارع ال
  .والقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة وبشكل عشوائي ومكثف، ما تسبب بحاالت اختناق واسعة في البلدة

  
  قوات االحتالل تعتقل مواطنين من البلدة القديمة بالقدس

ي اليوم الثالثاء، مواطنين، من حارة السعدية في سرائيلاإلاعتقلت قوات االحتالل  -وفا 2016-4-19القدس 
  .البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة

وأوضح مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين محمود أوشع منى، وأحمد طالل منى، بعد دهم منزليهما، 
  .أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة إلىونقلتهما 
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  االحتالل تصيب فتى بعيار ناري وتعتقله قوات: القدس
، فتى بعد إطالق النار اإلثنيناعتقلت قوات االحتالل، مساء اليوم  -وفا 2016-4-18 قوات االحتالل القدس

 .عليه خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة

 إلى، الفتا )عاماً  15(ل منعت طواقمه من إسعاف الطفل المعتقل وقال الهالل االحمر الفلسطيني إن قوات االحتال
  .اصابته بالرصاص الحي في فخده

  
  يا في احتراق حافلة في القدسإسرائيل 21إصابة 

، بجروح وحروق متفاوتة في حريق اإلثنينأمس يوم يا، مساء إسرائيل 21أصيب نحو  -وفا 2016-4-18القدس 
  .غربي القدس المحتلة" تل بيوت"عند طريق الخليل قرب منطقة  يةإسرائيلشب في حافلة مواصالت 

يا أصيبوا بجروح وحروق إسرائيل 21ي لوبا السمري، في بيان لها، إن سرائيلوقالت المتحدثة باسم شرطة االحتالل اإل
  .إصابات متوسطة والبقية وصفت بالطفيفة جراء االنفجار الذي وقع في الحافلة 7بينهم إصابتان خطيرة و

وادعت شرطة االحتالل في بيانها بعد أكثر من ساعتين على االنفجار تأكيد وقوعه بواسطة عبوة ناسفة تفجرت 
إصابة المسافرين واندالع حريق داخل الحافلة وتضرر حافلة ثانية ومركبة  إلىبالقسم الخلفي من الحافلة، ما أدى 

  .خصوصية كانت بالجوار
الصلة تقوم بتحليل السمات ذات العالقة وماهيتها لتحديد خلفية االنفجار التي أن الجهات األمنية ذات  إلىولفتت 

  .لم تحدد بعد
  

  أطفال من القدس القديمة بزعم االعتداء على مستوطن 3اعتقال 
، ثالثة أطفال من البلدة القديمة في القدس اإلثنينأمس يوم اعتقلت قوات االحتالل،  -وفا 2016-4-18القدس 
 .المحتلة

، وفتى، بشبهة االعتداء عاماً  13وقالت شرطة االحتالل في بيان لها، إن أفرادها اعتقلوا طفلين تتراوح أعمارهما 
  .على مستوطن بالقدس القديمة، وتم تحويلهم للتحقيق

وزعمت الشرطة، انها اعتقلت القاصرين بعد تقديم شكوى من عائلة المستوطن الذي تعرض للضرب، وتم متابعة  
  .المراقبة في القدس القديمة والتي أوصلتهم لألطفال الثالثة كاميرات
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  "قصىاأل"االحتالل ينسب تهما لمجموعة من المرابطين في 
، أن تحقيقا اإلثنين أمس يومة االحتالل، في بيان لها زعمت الناطقة باسم شرط -وفا 2016-4-18القدس 

يين، كشف عن شبكة لتمويل المرابطين والمرابطات في سرائيلاإل" الشاباك"مشتركًا بين جهازي الشرطة والمخابرات 
 .مكونة من ثالثة فلسطينيين قصىالمسجد األ

نجيب القواسمي، وخليل العباسي وكالهما من القدس المحتلة، ومحمد جبارين : ويتهم االحتالل الشبكة المكونة من
النقود لنشطاء من المرابطين والمرابطات الذين تم دفع مبالغ مالية من "، بـ48من مدينة أم الفحم داخل اراضي الـ 

  )."اليهود(، من أجل إبعاد الزوار "الحرم القدسي الشريف"قانونيا ونشطوا في   حظرهم
جانب التحقيق مع أعضاء الشبكة، تم كذلك التحقيق مع النشطاء الميدانيين بجمعية  إلىأنه : "إلىولفت البيان 

  ."الحرم القدسي الشريف"الكشف عن تمويل نشاطاتهم بـ المرابطين والمرابطات وذلك بعد
وتم اليوم في محكمة االحتالل المركزية تقديم الئحة اتهام بحق الفلسطينيين الثالثة، بتهمة االنتماء لتنظيم محظور 

اء من شبان الثالثة حتى االنته، وتم في نهاية الجلسة تمديد اعتقال ال"المرابطون"خارج عن القانون وغير مشروع 
  .جراءات ضدهماإل
  

  ثنينمساء اإل قصىقبالة األ" الفصح"تعلن ذبح قرابين " الهيكل"منظمات 
، انتهاء االستعدادات لعروض اإلثنين أمس يوم" الهيكل المزعوم"أعلنت منظمات  - وفا 2016-4-18القدس 

المبارك مساًء، كجزء مما ادعوا أنها  قصىالعبري في المسجد األ" الفصح"التدريبات االفتراضية لتقديم قرابين 
 ."استعدادات لبناء هيكلهم على أنقاض المسجد"

في حي " بيت أورت"وأظهرت هذه المنظمات عبر مواقعها اإلعالمية المتنوعة، منصة كبيرة على البؤرة االستيطانية 
صورة لمجسم الهيكل المزعوم في جبل الزيتون، الُمطل على القدس القديمة، وقد نصبت خلفها الفتة كبيرة تتوسطها 

  .، بينما جهزت منصة أخرى تم تخصيصها لعملية التدريب االفتراضي على تقديم القرابين"المذبح"قلبه 
بلباس خاص لجلب ظبي وذبحه أمام الجمهور، " كهنة الهيكل"وبحسب البرنامج المعد، سيصعد عدد ممن يسمون 

" الفصح"قطع يوزعونها على الحضور، كعملية تقريبية لتقديم قرابين  لىإ، وتقسيمه "مذبح الهيكل"ومن ثم شويه على 
، وعلى وجه الخصوص مكان قبة قصىأمر حقيقي على أنقاض األ إلىالعبري، والتي أعلنوا نيتهم عن تحويلها 

  .الصخرة
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مدينة " راب"، من بينهم من ُأطلق عليه لقب "ضيوف الشرف"كما تم في الموقع تجهيز مقاعد للجمهور، وأخرى لـ
" شلومو ريسكين"مستوطنة افرات ) حاخام" (راب"القدس أرييه شطيرن، والذي سيلقي كلمة ترحيب بالجمهور، أما 

  .فسيشارك في مراسيم تقديم القرابين االفتراضية، وهو يرتدي لباس كهنة الهيكل
فيها أحدهم أنها التدريبات  فيما عرض مقطع فيديو يظهر اللمسات األخيرة لتحضيرات المراسيم المذكورة، يزعم

  .األخيرة لهذا العام
سيقدم قرابين الفصح " إسرائيل"جمهور شعب : "وجاء في بعض المواقع االعالمية العبرية التابعة لهذه المنظمات

، بينما تقترب عدسة الكاميرا نحو قبة الصخرة في قلب "العبري في السنة القادمة في المكان الحقيقي هناك
  ."قصىاأل
من " يعقوب هايمن"ي تقرير نشرته القناة األولى في التلفزيون العبري حول االستعدادات المذكورة، صّرح الراب وف

ذبح القرابين في  إلى" يسرائيلاإل"يستنهض الشعب "سكان مستوطنة بيت أوروت أنه من خالل التدرب االفتراضي 
من سكان مستوطنة راس العامود إنه " سيبورا بتست"بينما يشير نحو قبة الصخرة، فيما قالت " مكانها الحقيقي

، عندئذ سيتغير الوضع القائم فيه، قصىعندما يكون هناك ليس العشرات وال المئات بل اآلالف في المسجد األ"
  ."وهو ما نسعى إليه

االنترنت حول أظهرت يوم أمس األحد، نتائج استطالع على –التابعة للمستوطنين –وكانت القناة العبرية السابعة
للفعالية، ووصفوها بالمناسبة، % 70شخصا، أظهرت تأييد نحو  681فعالية تقديم القرابين، شارك فيها نحو 

  .أن الوقت لم يحن لها بعد% 30والجميلة، فيما قال نحو 
 فإن فعالية التدرب االفتراضي على تقديم قرابين الفصح العبري، ستنطلق" منظمات الهيكل"وبحسب منشورات 

الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتنظيم دائرة مستديرة، تناقش أهمية العمل على التسريع في تقديم قرابين الفصح على 
  .، وتنطلق مراسيم القرابين الساعة الخامسة، وتنهي مع الساعة السابعة مساءً قصىأنقاض المسجد األ

، والتي تتلقى دعمًا حكومياً "بيت اوروت"ة الدينية أن النشاط المذكور سيقام في المستوطنة والمدرس إلىيشار هنا 
  .رسمياً، ما حدا بالبعض التأكيد على أن هذه الفعالية مدعومة حكوميا

  
  حكومة نتنياهو تستغل الصمت الدولي لتصعيد سرقتها لألرض: الخارجية

مجتمع الدولي غطاء قالت وزارة الخارجية، إن حكومة نتنياهو، تستمد من صمت ال -وفا 2016-4-18رام اهللا 
 .لتصعيد سرقتها لألرض الفلسطينية، وتهجير المواطنين منها
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، أن حكومة نتنياهو باتت تتعايش مع اإلدانات اللفظية لعدد اإلثنينأمس يوم وأوضحت الخارجية في بيان صحفي 
وال يترتب عليها أي ، إسرائيلمن الدول، إلدراكها أن تلك اإلدانات ال تؤثر مطلقًا على عالقات تلك الدول مع 

  .مساءلة أو محاسبة لخروقاتها للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف
 إلىدونم من أراضي بلدة الزاوية في محافظة سلفيت بذريعة تحويلها  2400وأدانت استيالء سلطات االحتالل على 

  ".أراضي دولة"
سطينية، ما يهدد بقوة مرتكزات الوجود وأكد الوزارة إصرار االحتالل على مواصلة تغوله في سرقة األرض الفل

  .الفلسطيني في أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين
، التي "ج"أن حكومة نتنياهو تشن حربًا ال هوادة فيها على الوجود الفلسطيني في المنطقة المصنفة  إلىولفتت 

، وتطويعها بالقوة لتبرير "دولة أراضي"تشكل النسبة األكبر من أراضي الضفة الغربية، من خالل تزوير مسميات مثل 
سرقة األرض واالستيطان فيها، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، الذي يُلزم القوة القائمة باالحتالل عدم تغيير 

  .الواقع القائم في المناطق التي تحتلها
  

  محكمة االحتالل ُتمدد اعتقال طفل مقدسي قاصر
، اعتقال الطفل المقدسي القاصر معاوية اإلثنين أمس يومتالل، مّددت محكمة االح -وفا 2016-4-18القدس 

 .الثالث من الشهر المقبل إلىمن سكان حي بيت حنينا شمال القدس، ) عاماً  14(أحمد علقم 

، 2015-11-10، بتاريخ )عاماً  11(وكانت قوات االحتالل اعتقلت الطفل معاوية، برفقة ابن عمه علي علقم 
شمال القدس " بيسغات زئيف"القطار الخفيف، قرب مستوطنة  عليهما من قبل حارس عقب إطالق الرصاص 

  .المحتلة
  .يذكر أنها ليست المرة األولى التي يتم فيها تمديد اعتقال الطفل معاوية وتأجيل محاكمته

  
  إصابة عشرات الطلبة بغاز االحتالل في القدس

، باختناقات شديدة عقب إطالق اإلثنين أمس يومأصيب عشرات الطلبة، صباح  -وفا 2016-4-18القدس 
قوات االحتالل وابًال من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة تجاه الطلبة في شارع المدارس بحي راس العامود 

  .قصىببلدة سلوان جنوب المسجد األ
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طواقم المدارس، والطواقم  وزعمت قوات االحتالل أن الطلبة رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما انشغلت
الطبية في المنطقة بتقديم اإلسعافات للطلبة، وسط توتر ما زال سائدًا في المنطقة بفعل التواجد المكثف 

  .واالستفزازي لقوات االحتالل قرب مدارس الحي
  

  قصىتجدد اقتحامات المستوطنين للمسجد األ
من باب المغاربة بحراسة  قصىاقتحامهم للمسجد األ اإلثنينجدد مستوطنون اليوم  - وفا 2016-4-18القدس 

معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل، فيما تصدى المصلون لهذه 
  .االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية

داء طقوس تلمودية في وُمصلون، صباح اليوم، محاولة أحد المستوطنين اليهود أ قصىوقد أحبط حراس المسجد األ
المبارك، وتمكنت من طرده وتسليمه لشرطة االحتالل والتي أخرجته من  قصىمنطقة باب الرحمة في المسجد األ

  .المسجد
وتأتي اقتحامات اليوم في ظل تصاُعد الدعوات التي تطلقها منظمات الهيكل المزعوم ألنصارها بضرورة المشاركة 

يدًا لعيد الفصح العبري، وقد أعلنت عبر مواقعها اإلعالمية المتعددة أنها ستحاول تمه قصىالواسعة في اقتحامات األ
تدريبات بمعهد  اإلثنينأمس يوم  ، في الوقت الذي تبدأ فيه مساءتقديم قرابين الفصح العبري داخل المسجد

الفصح العبري داخل  بمنطقة دير ياسين غربي القدس المحتلة، تدريبات خاصة لتقديم قرابين" التلمود والتوراة"
  .قصىالمسجد األ

اليهود من مروجي ومتبني خرافة وأسطورة الهيكل " حاخامات"وسيشارك في هذا التدريب الواسع عدد من كبار الـ
حاخام القدس آريه شطرن، وحاخام صفد شموئال الياهو، والحاخام المتطرف يهودا : المزعوم، وأتباعهم، ومن أبرزهم

  .عضو حزب الليكود ميكي زوهرغليك، واوري شريكي، و 
طيلة أيام الفصح التلمودي، كوصية من  قصىوسيتم خالل البرنامج حث جميع المشاركين على اقتحام األ

  .الحاخامات وكضرورة لتعجيل إقامة الهيكل المزعوم
ٍد كبير من أبناء باعتقال عد -والذي يبدأ بعيد الفصح -أن االحتالل استبق موسم األعياد اليهودية إلىتجدر اإلشارة 

، ولم يسلم من هذه االعتقاالت كبار السن من كال الجنسين، قصىالمدينة المقدسة، خاصة من رّواد المسجد األ
ما بعد األعياد  إلىلفترات متفاوتة،  قصىوتبعها إصدار قرارات بحقهم باإلبعاد عن القدس القديمة والمسجد األ

  .اليهودية


